
   

Hij nam de plaats in van Carlo R. uit Heerlen die op het
laatste moment afhaakte. Dat verklaart althans verdach-
te Karim S. (24) uit Stein die in de nacht van 7 op 8 fe-
bruari samen met Dennis V. (40) uit Heerlen de woning
van Merkikou aan de Beatrixlaan in Geleen binnen-
drong.

De overval zou aanvankelijk uitgevoerd worden door
plannenmaker Karim S. en zijn 29-jarige kompaan Carlo
R. uit Heerlen. R. durfde het blijkbaar in de uren voor de
overval niet aan om mee te doen aan de beroving. Advo-
caat Peer Szymkowiak bevestigt de lezing van zijn cliënt
S. Carlo R. regelde vervolgens dat zijn vervanger Dennis
V. voor de klus zou worden opgehaald. Dat was de taak
van Desmond H. (28) uit Maastricht, die de uren voor de
roofoverval tegen betaling taxichauffeur speelde voor de
medeverdachten tussen Maastricht, Geleen en Heerlen.

Desmond H. is gisteren op vrije voeten gesteld, zo heb-
ben het Openbaar Ministerie en advocaat Ivo van de
Bergh bevestigd.
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‘Schutter shishabaas tweede
keuze’
De vermoedelijke schutter Dennis V. van de overval op
shishabaas Hafed Merkikou (29) in Geleen zou aanvankelijk
niet betrokken zijn geweest bij de plannen voor de
roofoverval.
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Uit het politiedossier over deze zaak blijkt dat alle ver-
dachten een flink strafďulad hebďuen en goed de weg
weten in het criminele milieu. Ze kennen elkaar voorna-
melijk van de tijd dat ze samen in de Sittardse gevange-
nis De Geerhorst zaten.

Karim S. was op het moment van de beroving pas ruim
een week op vrije voeten nadat hij celstraf had gekregen
voor het neersteken van zijn schoonmoeder. Al in de
eerste dagen na zijn vrijlating kocht hij gestolen auto's
en een gejatte scooter. Deze voertuigen gebruikte S. bij
de voorbereiding en de uitvoering van de beroving die
voor Merkikou fataal afliep.

Tijdens zijn verhoren bekende Karim S. dat hij het ge-
stolen goed betaalde met nepgeld dat in de gevangenis
in omloop was. De briefjes van tien, twintig en vijftig
euro, die eigendom waren van een medegedetineerde,
had hij op de dag van zijn vrijlating weggehaald uit een
geheime opbergplaats in de bajes.

De recherche heeft in deze zaak getuigen en verdachten
veel gevraagd over de vriendin van Merkikou. Zij lag tot
verrassing van Karim S. naast de shishabaas in bed tij-
dens de overval. Karim S. had de avond voor het fatale
geweld nog met de vrouw gegeten in een restaurant in
Maasmechelen. Zij kenden elkaar uit de tijd dat zij een
relatie had met een van de broers van S. Bij de inlichtin-
gendienst van de politie is onlangs een anoniem bericht
binnengekomen dat de familie van Hafed Merkikou
65.000 euro heeft uitgeloofd voor de tip die leidt tot de
oplossing van de zaak.

Enkele verdachten hebben aangegeven doodsbang te
zijn dat hun gezin of familie iets overkomt naar aanlei-
ding van deze zaak.

De advocaten van de verdachten wilden niet reageren
op de zaak.




